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Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling för Väringaskolan med tillhörande 
fritidshem läsåret 2016-2017 

 
 

Likabehandlingsplanen är upprättad för att säkerställa att varje elev på Väringaskolan och 
Väringaskolans fritidshem har en skoltid som präglas av kunskap och trygghet.  
Varje elev skall respekteras för sin egenart och få utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Eleverna skall trivas, känna trygghet och bli likvärdigt behandlade under sin vistelsetid på 
Väringaskolan, där samtliga elevers rättigheter och möjligheter främjas. Förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling motverkas aktivt. 
 
Utgångspunkt för planen tas i de lagar och förordningar som styr det svenska samhället och 
skolväsendet. Värdegrund, demokrati, solidaritet och människans lika värde ligger till grund för 
det dagliga arbetet i skolan. 
 
Skolledningen, elevhälsan och all personal inom skolan och fritidshemmet tar starkt ställning 
mot alla former av kränkande behandling och diskriminering. Gemensamt arbetar all personal 
aktivt med att säkerställa att planen genomförs och utvärderas. 
 
Planen gäller för samtliga elever och personal vid Väringaskolan med tillhörande fritidshem. 
 
Likabehandlingsplanen revideras årligen. 
 
 
För Väringaskolan  datum 2016-12-06 
 
 
Marjan Nourzad 
Rektor/förskolechef Väringaskolan 
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Bakgrund  

Det finns ett flertal lagar som tar upp skolans plikt att aktivt främja likabehandling samt 
motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Bland annat skall skolan se till att en 
plan för likabehandling upprättas. Rektor är ytterst ansvarig för att detta arbete bedrivs. Arbetet 
innefattar främjande, förebyggande, utredande och åtgärdande insatser.  
Väringaskolans fritidshem följer den gemensamt framtagna likabehandlingsplanen och den 
värdegrund som skola/fritidshem ska arbeta utifrån.  

Utgångspunkt för planen tas i de lagar och förordningar som styr det svenska samhället och 
skolväsendet. 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 
ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
(Skollagen 2010:800 6 kap. 8 §) 

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för 
alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i 
förskolan och skolan. 
(LG 11) 

Vad är kränkande behandling? 

Begreppet kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp för olika former av 
kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker 
principen om alla människors lika värde. Trakasserier och kränkningar är ett uttryck för makt 
och förtryck.  
Kränkningar kan vara:  

 Fysiska: Att en person av en eller flera andra i personer blir utsatt för exempelvis slag 
och knuffar. 

 Verbala: Att en person av en eller flera andra personer på något sätt blir hotad eller 
kallad för något kränkande som exempelvis hora, bög eller annat. 

 Psykosociala: Att en person av en eller flera personer blir utsatt för utfrysning eller att 
ett rykte sprids ut om en. 

 Text eller bilder: Att en person av en eller flera i personer blir utsatt för kränkande 
behandling genom exempelvis klotter, brev, lappar, e-post, bloggar, SMS eller MMS. 
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Kränkning är uppträdande som kränker en persons värdighet, utan att vara  diskriminering 
enligt diskrimineringslagen. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 
eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer, även via exempelvis telefon eller 
internet. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 
återkommande. 
Kränkningar kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller 
fysiskt våld. Både skolpersonal och elever kan bli utsatta och/eller göra sig skyldiga till 
kränkande handling och trakasserier.  
 
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 
negativ handling när någon eller några medvetet eller med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga 
en annan skada eller obehag.  Exempel på mobbning är knuffningar, elaka kommentarer, 
utfrysning m.m. från en eller flera personer.  

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimenringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etninsk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar någon person sämre än andra.  
Diskriminering innebär att en elev missgynnas , direkt eller indirekt, av skäl som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen 
som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn eller elever kan inte diskriminera varandra i 
juridisk bemärkelse. 

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Under denna kategori hör även 
religionsgrupper.  

Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. 

Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexuella personer. 

Lagen anger också ett förbud mot repressalier. Ingen person får utsättas för repressalier när 
hon/han har påtalat, anmält eller medverkat i en utredning om diskriminering, trakasserier eller 
annan kränkande behandling. 
 

En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen av en kränkning och att den som 
upplever att hon eller han blivit kränkt alltid måste tas på allvar. 
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Förebyggande åtgärder för att uppnå målen 

Alla som arbetar på Väringaskolan skall tydliggöra skolans inställning till kränkande behandling 
och kraftfullt reagera mot all form av kränkande behandling.  

Skolan/fritidshemmet skall arbeta främjande, förebyggande och ha tydliga rutiner för akuta 
åtgärder.  
 
Detta uppnås genom att 

 Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras en gång per år, ordningsregler 
revideras tillsammans med eleverna. 

 Pedagoger och fritidshemspersonal diskuterar värdegrund och ordningsregler med 
eleverna. Klassrumsregler upprättas i samtliga klasser i samarbete med eleverna. 
Vårdnadshavare informeras om likabehandlingsplanen och ordningsregler på 
föräldramöten samt på skolans hemsida. 

 All personal har ett gemensamt ansvar för att lyssna på varje barn/elev.  
Som vuxen får man aldrig titta bort! Alla bryr sig, alla ser! 

 Träna eleverna till att lyssna på andra människor. 

 Verka för att ingen, varken barn eller vuxen, skall utsättas för någon form av 
kränkningar i skolan/fritidshemmet. 

 Träna eleverna i konflikthantering genom att hjälpa dem att lösa konflikter. 

 På klassråden finns trivseln med som en stående punkt. 

 Information om och rutiner för kränkande behandling görs känd bland eleverna 
genom återkommande information om skolans likabehandlingsplan. 

 Rutiner för vad som händer vid upptäckt av kränkande behandling görs känd hos 
personal genom att likabehandlingsplanen årligen presenteras under en studiedag 
samt vid revideringen av handlingsplanen. 

 Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i 
skolan som sett eller blivit informerade om händelsen, samt resultera i en utredning 
och dokumentation enligt likabehandlingsplanen. 

   
Kränkningar kan upptäckas tidigt till exempel genom kartläggningar och kontinuerliga samtal 
med barn och föräldrar om barnens skolsituation. 
På Väringaskolan håller pedagogerna regelbundet utvecklingssamtal med barn och föräldrar.  
Rektor håller medarbetarsamtal med alla pedagoger och övrig personal en gång per termin och 
då följs den sociala situationen noggrant upp. I ledningsgruppen diskuteras skolans sociala 
klimat fortlöpande. 
Skolan och fritidshemmet arbetar med värderingsövningar, EQ-övningar och håller trivselsamtal 
i alla klasser/barngrupper.  
Skolan har en fadderverksamhet mellan yngre och äldre elever. 
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Vision 

 Alla skolans elever, föräldrar och personal skall medverka till att förebygga, upptäcka och 
stoppa kränkningar 

 Alla skall känna sig trygga under sin vistelse på Väringaskolan/fritidsverksamheten 

 Alla skall ta ställning, reagera och agera mot varje form av kränkande behandling ensam 
eller tillsammans med vuxna 

 Alla skall känna respekt för andra människor och själva bli respekterade 

 Alla skall känna sig delaktiga i likabehandlings- och värdegrundsarbetet 
 

Utvärdering och resultat av värdegrundsarbetet och likabehandlingsarbetet 
inom skolan och fritidshemmet läsåret 2015-2016 

Utvärdering av värdegrundsarbetet har skett gemensamt för skola och fritidshemmet då de 
olika enheterna arbetar mycket gemensamt. Personalen på fritidshemmet arbetar som resurser 
i de olika klasserna under skoltid, varefter de tar över fritidsverksamheten på eftermiddagarna. 

Diskussion kring, och genomgång av likabehandlingsplanen gjordes för personalen i samband 
med en studiedag i september. Styrelsen har därefter fått lämna synpunkter vid 
revideringsarbetet.  

I samband med de olika klassernas föräldramöten under höstterminen presenterades 
likahandlingsplanen, värdegrund, ordnings- och klassrumsregler.  
Värdegrundsarbetet för eleverna påbörjades under de första skolveckorna genom att personal 
och elever pratade om värdegrund, ordnings- och klassrumsregler, vilket följdes upp vid flera 
tillfällen under läsåret. Elevhälsoteamet hade under vårterminen en genomgång av- och 
diskussion kring likabehandlingsplanen i klasserna. 
 

 Under läsåret följde Väringaskolans klasser upp arbetet med att främja ett positivt 
klimat där alla ska respektera varandra och där alla ska känna sig trygga, bl.a. genom 
Väringaskolans fadderverksamhet.  

 Varje klass har haft klassrumsvärdar som tar ansvar för att t.ex. att dela ut material, 
torka av borden i matsalen och övriga uppgifter beroende på elevernas åldersnivå. 

 Skolan och fritidshemmet hade ett återkommande tema under läsåret som handlade 
om kamratrelationer, att stå för sin åsikt, konflikthantering samt att stärka barnens 
självförtroende och självkänsla. 

 Under FN-dagen i oktober arbetade alla elever på olika nivåer med frågor kring 
barnkonventionen. 

 Elevrådet träffades en gång per månad under läsåret. Elevrådet har utarbetat nya 
stående punkter att diskutera på klassråd bl.a. trivsel och elevinflytande. 
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 På samtliga raster har det funnits minst två personal ute på skolgården inklusive 
skogsgården. Personalen bär reflexjacka/väst för att vara väl synliga. Eleverna 
informerades vid skolstart om rastvärdarnas uppgift. 

 Personalen har fortsatt förstärkt närvaron i kapphallarna. Fritidshemmet har 
personal utomhus mellan 7.45 - 8.15. 

 I många grupper har eleverna haft olika rastkompisar. Det har gett en positiv effekt 
och har stärkt gemenskapen i grupperna. 

 Samtal om vänskap och kamratskap i större och mindre grupper återkom 
regelbundet under hela läsåret i respektive klass samt på fritidshemmet. 

 Eleverna i år 3 och 5 deltog i en årligen återkommande brukarundersökning som 
arrangeras av Sigtuna kommun.  

 Enskilda händelser har följts upp och dokumenterats på likabehandlingsplanens 
utredningsblankett. 

 Fritidshemmet arbetade i projektform för att stärka sammanhållning i grupperna. 

 En kortversion av likabehandlingsplanen finns för att underlätta för eleverna att läsa 
och förstå handlingsplanen.  

 
 

Främjande och förebyggande åtgärder inom skolan för att uppnå målen  
läsåret 2016 - 2017 

All personal på Väringaskolan med tillhörande fritidshem skall visa respekt för den enskilda 
individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.  

Vi vuxna är goda förebilder för eleverna genom vårt sätt att vara. Detta ställer krav på att alla 
vuxna ska engagera sig i eleverna både i och utanför klassrummet. 
 

 Revidering och genomgång för all personal av likabehandlingsplanen och skolans 
ordningsregler sker i samband med läsårsstart, uppföljningar återkommer vid skolans 
studiedagar under läsåret. 

 Styrelsen ges tillfälle att komma med synpunkter i samband med revideringen. 

 Föräldrar informeras om skolans värdegrund, likabehandlingsplan samt 
gemensamma regler och förväntningar på gruppernas bloggar. 

 En folder med våra förväntningar och regler skickas hem vid skolstart till varje familj 

 I samband med klassernas föräldramöten under början av höstterminen presenteras 
likabehandlingsplanen, skolans värdegrund samt ordnings- och klassrumsregler. 

 Föräldrar informeras också om skolans värdegrund, likahandlingsplan samt ordnings- 
och klassrumsregler i klassernas bloggar under början av höstterminen.  
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 Det fortlöpande värdegrundsarbetet för eleverna påbörjas vid höstterminsstart 
genom att personal och elever pratar om värdegrund, likabehandling, våra regler och 
förväntningar. Ämnet aktualiseras kontinuerligt och skall genomsyra all verksamhet 
under hela läsåret. Fokus skall ligga på vad eleverna upplever som aktuella problem, 
samt förebyggande och motverkande åtgärder mot detta. Rutiner för vad som 
händer vid upptäckt av t.ex. kränkande behandling görs känd bland eleverna.  

 En kortversion av likabehandlingsplanen finns uppsatt för eleverna i alla klassrum.  

 Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en snabb och kraftfull 
reaktion från de vuxna i skolan, som sett eller blivit informerade om händelsen, samt 
resultera i en åtgärd och dokumentation enligt likabehandlingsplanen. 

 Då elever inte alltid självmant berättar om kränkningar, ska all personal vara 
uppmärksam och våga fråga. 

 Varje klass utser två representanter till elevrådet som träffas en gång per månad. Två 
pedagoger är ansvariga för elevrådet, men eleverna leder själva mötena och utser 
ordförande och sekreterare. Representanterna är ansvariga för att återrapportera till 
sina klasser. 

 Vi fortsätter med rastkompisar i grupperna för att stärka gemenskap och trivsel. 

 FN-dagen uppmärksammas årligen med ett aktuellt tema. 

 På raster finns det alltid flera personal ute på skolgården, de har reflexjacka/väst på 
sig för att vara väl synliga. Eleverna informeras vid skolstart om rastvärdarnas 
uppgift.  

 Vi har förstärkt närvaro i kapphallar. Fritidshemmet har personal ute 7.45 - 8.15. 

 Fritidshemmet öppnar sin verksamhet i matsalen och frukost serveras i 
förskoleklassen. 

 Sigtuna kommuns årligen återkommande brukarundersökning i år 3 och år 5 kommer 
under vårterminen. Elever fyller i blanketten i skolan och föräldrar fyller i enkäten 
digitalt hemifrån. 

 Läsåret 2016/2017 planeras att klasserna genomför en enkätundersökning för att 
mäta elevernas trivsel och mående. Enkäten kommer att ingå i skolans 
kvalitetsarbete. 

 Vi har reviderat vårt värdegrundsdokument och förankrat det hos personal och 
elever. Värdegrunden genomsyrar ständigt vår verksamhet. 

 Som en del i värdegrundsarbetet har Väringaskolan en fadderverksamhet. Den har 
utvecklats till en viktig och värdefull kontakt mellan de yngre och de äldre barnen 
samt mellan personalen i de olika verksamheterna. (se handlingsplan överlämningar inkl. 

fadderverksamhet) 
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Fritidshemmets återkommande aktiva arbete för att främja likabehandling och 
för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 Fritidshemmets grupper samarbetar och har flera gemensamma aktiviteter. Dessa 
aktiviteter syftar bland annat till att eleverna ska lära känna varandra bättre, lära av 
varandra och respektera varandra. Fritidshemmet har gemensamma öppningar och 
stängningar vilket gör att eleverna känner sig hemmastadda i alla åldersgrupper. 

 Eleverna ges under dagen möjlighet att själva aktivt välja sina aktiviteter. Målet är att se 
eleverna växa som individer genom att tro på sin egen förmåga, bl.a. genom att göra 
egna val och genom att vara ansvariga (under uppsikt av pedagog) vid gruppaktiviteter 
som de själva föreslagit. 

 Eleverna får ofta med stöd av personal hålla i aktiviteter som t.ex. ordna mellanmålsmys, 
spa, disco, lekar och olika kurser. 

 Fritidshemmet har regelbundet Eq-övningar med olika teman i alla grupper. 

 Fritidshemmet uppmuntrar medvetet ett bra beteende och har positiva förväntningar på 
eleverna genom snabb feedback på positiva situationer som uppstår i vardagen. 

 Fritidshemmet planerar aktiviteter där alla barn har förutsättningar att delta. 

 Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. 

 Fritidshemmet tar hänsyn till genusperspektivet vid planering av aktiviteter och vid inköp 
av lekmaterial. 

 Fritidshemmet bearbetar negativa attityder genom samtal, reflektioner och 
värderingsövningar. 

 Personalen är ständigt uppmärksamma på elevernas språkbruk gentemot varandra på 
fritidshemmet, likaså på vuxnas språkbruk både inför elever och om elever. 

 Väringaskolans hela verksamhet har nolltolerans mot kränkande behandling. 

 Väringaskolan har tillgång till böcker som belyser olika typer av familjebildningar eller 
olika minoriteter. 

 Fritidshemmet tar vara på de möjligheter som ges med åldersblandade grupper på 
fritidshemmet. 

 Fritidsbarn och personal upprättar tillsammans varje år regler för ordning och trivsel på 
fritidshemmet. 

 Personalen arbetar aktivt för en bra kontakt och dialog med föräldrar när eleverna 
hämtas och lämnas för att öka tryggheten även hos föräldrarna. 

 För att öka säkerheten och tydligheten kring eleverna så får personalen på 
fritidshemmet all daglig information från vårdnadshavarna via mail. T.ex. avvikelser vid 
hämtning. 
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Främjande och förebyggande åtgärder inom fritidshemmet för att uppnå målen 
läsåret 2016 - 2017 

Alla som deltar i fritidsverksamheten, såväl barn som vuxna skall verka för att alla ska trivas, 
känna sig trygga och likvärdigt behandlade på skolan.  

 

 Personalen ska ha extra uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga utifrån 
identifierat behov, gäller både under och efter skoltid. 

 Personalen ser till att vara nära eleverna både ute och inne och att ha hög vuxennärvaro 
för att, om det behövs, stödja och vägleda eleverna i det sociala samspelet. 

 Personalen tar fram ordningsregler tillsammans med eleverna på fritidshemmet vid 
början av höstterminen. 

 Fritidshemspersonalen arbetar aktivt för att vara goda förebilder för eleverna som visar 
hur man kan göra/vara/säga till varandra, samt är noga med att alla elever får komma till 
tals och att alla blir sedda. 

 Fritidshemspersonalen tränar eleverna i konflikthantering genom att stödja dem i att 
lösa konflikten när den uppstått. Då en situation har uppstått är personalen noga med 
att alla inblandade får ge sin syn på det som hänt och att man kommer fram till ett 
resultat av samtalet. 

 Eleverna får lämna synpunkter och förslag på aktiviteter i en förslagslåda. De olika 
aktivetsförslagen röstas sedan fram demokratiskt i grupperna innan de genomförs. 

 Eleverna får lämna synpunkter och förslag på om det finns något det saknar eller som de 
vill förbättra under fritidsråden vi har en gång/månad. 

 Ett visst antal gånger/termin arrangerar fritidshemmet "Scenen är din". Några av 
eleverna, tillsammans med en pedagog hjälper till att förbereda. Eleverna får möjlighet 
att träna på att tala/sjunga/agera inför större grupp. Eleverna tränar också på att lyssna 
på varandra och visa hänsyn. 
 

Handlingsplan vid kränkande behandling mellan elever 

1.  Misstanke om förekomst av kränkande behandling 
När någon personal, elev eller förälder misstänker att ett barn/elev blir utsatt för kränkande 
behandling kontaktas snarast barnets pedagog, fritidsansvarig eller någon i elevhälsoteamet. 
Om händelsen sker på skoltid och någon vuxen ser eller hör kränkningen skall personalen 
som är närvarande reagera omedelbart genom att ingripa och avbryta handlingen. 
Vid misstanke om att någon i personalgruppen blivit utsatt för kränkande behandling 
kontaktas alltid rektor i första hand. 
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2.  Informera ansvarspedagogerna 
Ansvarspedagogerna till de inblandade eleverna meddelas om vad som har hänt och vilka 
åtgärder som eventuellt redan har vidtagits. Rektor och elevhälsoteamet informeras 
kontinuerligt, rektor är ytterst ansvarig. 

 
3.  Samtalsansvarig för den fortsatta utredningen 

Ansvarspedagogerna och/eller representanter för elevhälsoteamet tar ansvar för att samtala 
med berörda elever och deras vårdnadshavare om det inträffade enligt 
likabehandlingsplanen. Den första kontakten med vårdnadshavare skall alltid ske muntligt, 
via telefonkontakt eller direkt samtal. Det ska alltid vara två vuxna ur personalgruppen som 
ansvarar för att processen fullföljs. 
Börja med att ta reda på vad som har hänt, vilka som utfört den kränkande handlingen, hur 
länge det har pågått, var den kränkande behandlingen har ägt rum osv. Ta reda på allt du 
kan! Detta ska om möjligt ske inom 24 timmar. 

 
4.  Enskilt samtal med den som utsatts för kränkande behandling 

Sök upp ett rum där det går att sitta i lugn och ro utan att bli störd. Den utsatta får berätta 
om vad som har hänt. Detta ska om möjligt ske inom 24 timmar. 
Dokumentera enligt blankett i likabehandlingsplanen. Efter godkännande från den utsatta, 
kallas den/de som deltagit i kränkningen till enskilda samtal. 
Samtalet avslutas med att stämma en ny träff för uppföljning (helst dagen efter) 
Kontakta alltid vårdnadshavare i direkt anslutning till utredning av händelsen. 

 
5. Enskilda samtal med den/de som har utsatt någon för kränkande behandling.  

Sök upp ett rum där det går att sitta i lugn och ro utan att bli störd. Den som har utsatt får 
berätta om vad som har hänt. För att samtalet ska bli så effektivt som möjligt, är det viktigt 
att inte förbereda dem som kränker så att de hinner bygga upp en strategi och försvar. Detta 
ska om möjligt ske inom 24 timmar. 
Vi talar om vad vi har fått veta, vi nämner namn och konkreta exempel. Det är viktigt att 
markera sitt eget ställningstagande för likabehandling och att skolan inte på några villkor 
accepterar någon form av kränkande behandling. 
Vi berättar vad skolan tänker göra enligt likabehandlingsplanen. 
Vi frågar den som kränker vad han/hon har för förslag på vad han/hon kan göra för att den 
kränkande behandlingen ska upphöra? Den som kränker får ta personligt ansvar för sitt 
handlande, se sin egen del i det som händer. 
De förslag som kommer upp antecknas, för att senare kunna följa upp att förslagen efterlevs. 
Om inga förslag kommer - vänta, förslagen kan komma efter en stund. 
Om det ändå dröjer så frågar vi om han/hon kan göra något åt det som han/hon har gjort 
mot den som utsatts för kränkande behandling. 
Vi tar förslaget/förslagen på allvar och säger ”Bra, då gör du det”. 
Dokumentera enligt blankett i likabehandlingsplanen. 
Samtalet avslutas med att stämma en ny träff för uppföljning (helst dagen efter). 
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Kontakta alltid vårdnadshavare i direkt anslutning till utredning av händelsen. 

Upprepa enskilda samtal enligt ovan med övriga inblandade som har utsatt någon för 
kränkande behandling. Dokumentera enligt blankett i likabehandlingsplanen. 

 
6.  Kontakta vårdnadshavare 

Föräldrarna ska givetvis veta vad som sker med deras barn i skolan. Samtal med föräldrarna 
är ett måste, för att kunna få stöd och hjälp och för att kolla upp att det blivit en förbättring. 
Dessa samtal följs upp kontinuerligt. 

 
7.  Gemensamma samtal 

Båda parter skall ges möjlighet till samtal med varandra, när och i vilken form anpassas 
individuellt beroende på situationen. 

 
8. Kontinuerlig uppföljning  

Att upprepa samtalen är nödvändigt så att både den kränkta och den/de som kränker förstår 
att vi ser, bryr oss om och följer upp. 
Börja alltid med samtal med den som har blivit utsatt för kränkande behandling, t.ex. ”hur 
har det varit idag” därefter enskilda samtal med den/de som har kränkt. Vid varje nytt samtal 
kollar man att givna löften hålls och om den som har kränkt har fler förslag till förändring. 
Kom ihåg att ge positiv feedback. 
Dokumentera enligt blankett i likabehandlingsplanen. 
I inledningsskedet hålls 2 - 4 möten, sedan kan det bli glesare efter behov. 

 
Vid behov kallas extern hjälp in i de olika stegen.  
 
 

Handlingsplan vid kränkande behandling mellan vuxen och elev 

1.  Misstanke om förekomst av kränkande behandling 
Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt av någon vuxen vänder sig han/hon eller 
målsman till ansvarspedagogen eller rektor. Om någon i personalen känner sig diskriminerad 
eller kränkt av någon elev kontaktar denne rektor. 

 
2.  Utredningsansvarig 

I fall då en vuxen utsatt en elev för kränkande behandling skall rektor och den anmälde 
informeras, om så önskas tillsammans med en facklig representant. 
Då någon elev utsatt en anställd för kränkande behandling skall rektor inledningsvis 
informera eleven målsmän.  
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3.  Utredning 
Rektor vidtar en utredning, inledningsvis med enskilda samtal först med den utsatta och 
därefter enskilt med den/de som har utsatt någon för kränkande behandling. 
Båda parter skall ges möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal skall ske tillsammans 
med i fallet lämpliga parter, t ex föräldrar, ansvarspedagogerna, rektor eller annan 
representant. 

 
4.  Dokumentation och uppföljning 

Dokumentation och uppföljning skall ske enligt motsvarande punkter i ovanstående 
handlingsgång vid kränkande behandling mellan elever. 

 
5.  Ev. polisanmälan 

Beroende på diskrimineringens eller kränkningens art kan polisanmälan bli aktuell. Rektor 
ansvarar för en sådan polisanmälan. Dokumentation görs och förvaras hos rektor.  
Rektors uppgift är att bevaka att man möts som jämställda parter och att konflikten får en 
varaktig lösning. 

Utredningsresultat, sekretess och dokumentation 

Vid utredningar av kränkande behandling skall alltid sekretess och tystnadsplikt beaktas.  
Den som utsätts till utredningsansvarig ansvarar för att arbetet dokumenteras samt att rektor 
och elevhälsoteamet informeras. Dokumentationen i original skall efter avslutat ärende förvaras 
hos rektor. Blanketterna som finns som bilagor i denna handlingsplan används under 
utredningen. 
 
Utredningen skall alltid ske med all tänkbar hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. 
Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och 
den/de som påstås ha utövat kränkningarna. Hur omfattande utredningen behöver vara måste 
anpassas efter det enskilda fallet. Generellt gäller dock att vi på Väringaskolan aldrig nöjer oss 
med att konstatera att ord står mot ord. Verkliga ansträngningar måste göras för att komma 
fram till en bedömning av vad som hänt. 

 
Vårdnadshavare till elever som är inblandade skall informeras så snart som möjligt. Alla som är 
inblandade skall informeras om vad som sker. Händelser, som inneburit allvarlig fara för liv eller 
hälsa, skall också rapporteras till Arbetsmiljöverket. Rektor ansvarar för rapporten. 
 
Rektor informerar alltid huvudmannen (ordförande i styrelsen) om att ett likabehandlings-
ärende har behandlats. 
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Utredning om kränkande behandling vid Väringaskolan 

 

 
 

Den/de utsatta, elev eller personal 
Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

 
 

Den/de som uppmärksammat problemet 
Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

 
 

Den/de som utfört diskrimineringen/kränkningen  
Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

 
 

Övriga deltagare vid samtalet / observatör 
Namn 

 
 

Namn 

 
 

 
 
 
 

Datum för händelsen 

 
 

Datum för utredningen 

 
 

Samtalsansvarig 
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Beskrivning av händelseförloppet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omedelbara åtgärder / föräldrakontakter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum för ev. uppföljning:  Ansvarig:    
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Uppföljning vid kränkande behandling på Väringaskolan 

 

 
 

Deltagande vid mötet 
Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

Namn 

 
 

Klass eller Verksamhetsområde 

 
 

 
 
 
 

Nulägesbeskrivning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortsiktiga / långsiktiga mål 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum för uppföljning 

  
 

Samtalsansvarig 
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Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum för ev. uppföljning:  Ansvarig:    

 


